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PROJETO DE LEI Nº 5 .328, DE 1985 

( 00 SENADO FEDERAL ) 

Inclui, entre as contravenções penais, a prática de atos 

resultantes de preconceitos de sexo e de estado civil. 

( À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA ). 
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Inclui, entre as contraven
ções penais, a prática de 
atos resultantes de precon
ceitos de sexo e de estado 
civil. 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 19 - Constitui contravenção penal, pu

nida nos termos desta Lei, a recusa, por parte de estabeleci

mento comercial de qualquer natureza, de hospedar, servir, 

atender ou receber comprador ou cliente, por preconceito de 

sexo ou de estado civil. 

Parágrafo único - Será considerado agente 

da contravenção o diretor, gerente ou responsável pelo estabe

lecimento. 

Art. 29 - Recusar alguém hospedagem em ho

tel, pensão, estalagem ou estabelec i mento da mesma finalidade, 

por preconceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 

1 (um) ano e multa de 3 (três) a 10 (dez) salários-referência. 

Art. 39 - Recusar alguém a atender cliente 

em restaurante, bar ou local semelhante, por preconceito de 

sexo ou de estado civil: 

a 3 (três) 

rência. 

Pena - prisão simples, de 15 

meses e multa de 1 (um) a 3 (três) 

(quinze) dias 

salários-refe-

Art. 49 - Recusar alguém a entrada em esta

belecimento público de diversões ou esportes, por preconceito 



• 

2. 

de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias 

a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a 3 (três) salários-refe-

rência. 

Art. 59 - Obstar o acesso de alguém a qual

quer cargo ão serviço pUblico por preconceito de sexo ou de 

estado civil: 

Pena - perda do cargo, depois de apurada a 

responsabilidade em inquérito regular, para o funcionário di

rigente da repartição incumbida da inscrição no concurso de 

habilitação dos candidatos. 

Art. 69 - Negar emprego ou trabalho a al

guém em autarquia, sociedade de economia mista, empresa con

cessionária de serviço pUblico ou empresa privada, por pre

conceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 

1 (um) ano, e multa de 1 (um) a 3 (três) salários-referência, 

no caso de empresa privada; perda do cargo para o responsável 

pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de economia mista 

e empresa concessionária de serviço pUblico. 

Art. 79 - Nos casos de reincidência, havi

dos em estabelecimentos particulares, poderá o juiz determinar 

a pena adicional de suspensão do funcionamento, por prazo não 

superior a 3 (três) meses. 

Art. 89 - Esta Lei entra em vlgor na data 

de sua publicação. 

Art. 99 - Revogam-se as disposições em con-

trário. 

SENADO FEDERAL, EM -.A 1- DE ABRIL DE 1985 

Sf::;:;;-;/Çt;~I 
PRESIDENTE 

MTB. 



S I N O P S E 

Projeto de Lei n9 09, de 1983, Senado Federal 

Inclui, entre as contravenções pe
nais, a prática de atos resultan
tes de preconceitos de sexo e de 
estado civil. 

Apresentado pelo Senhor Senador NELSON CARNEIRO. 

Lido no expediente da sessão de 08/03/83, e publicado no DCN (Se 

ção lI) de 09/03/83. 

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça. 

Em 15/05/84, foram lidos os seguintes pareceres: 

N9 198, da Comissão de Constituição e Justiça, relatado pelo Se

nhor Senador MARTINS FILHO, pela constitucionalidade e jurisdici

dade. 

Em 16/05/84, aguardando inclusão na Ordem do Dia. 

Em 04/12/84, incluído na Ordem do Dia discussão em primeiro tur

no; é aprovado, em primeiro turno; aguardando inclusão na Odem do 

Dia. 

Em 04/03/85, é incluído na Ordem do Dia, discurssão em segundotur 

no. 

Em 05/03/85, é aprovado em segundo turno, Â CR. 

Em 11/04/85, é aprovado parecer do relator apresentando a reda

ção final do Projeto á SGM. 

Em 12/04/85, é lido o Parecer n9 44/85, da Comissão de Redação,re 

latado pelo o Senhor Senador CLAUDIONOR RORIZ, apresentando a re

dação final do Projeto. 

Em 12/04/85, aguardando inclusão na Ordem do Dia. 

Em 15/04/85, é incluído na Ordem do Dia, discurssão em turno úni

co redação final. 

Em 16/04/85, é aprovado a redação final. 

À Câmara dos Deputados com o Ofício n9SNj 146, de 17.04.1985 
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Em l'1- de abril de 1985 

Senhor primeiro Secretário, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên 

cia, a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Depu 

tados, nos termos do art. 58, da Constituiçâo Federal, o Pro 

jeto de Lei do Senado n9 9, de 1983, constante dos autográ 

fos juntos, que "inclui, entre as contravenções penais, a 

prática de atos resultantes de preconceitos de sexo e de es 

tado civil". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos 

sa Excelência os protestos de minha elevada estima e 

distinta consideração . 

/ 
ENÉAS FARIA 

Primeiro Secretário 

A Sua Excelência o Senhor Deputado HAROLDO SANFORD 

DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 

JFj. 

mais 
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SE~'JADO FEDERAL 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N9 9, de 1983 

Inclui entre as contravenções penais a prático de 
atos resultantes de preconceitos de sexo e de estado 
civil. 

a o Congresso Nacional des reta: 
. '. f.\rt. j9 Constitui contravenção penal, punida nos 

t mos desta Lei. a recusa, por parte de estabelecimento 
comercial de qualquer natureza, de hospedar, servir. 
atender ou receber comprador ou cliente, por preconcei-

• to de sexo ou de estado civil. 
Parágrafo único. Será considerado agente da contra

vençào o diretor, gerente ou responsável pelo estábeJeci
m::nto. 

Art. 29 Recusar alguém hospedagem em hotel , pen
são, estalagem ou estabdecirnento da mesma finalidade, 
por preconceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de três meses a um ano e multa 
de 3 (três) salários-referência a 10 (dez) salários
referêncIa . 

Art. 3° Recusar atender cliente em restaurantes, ba
res, e locais semdhantes, por preconceito de sexo ou de 
estado civil: 

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, e 
multa de I (um) salário-referência a 3 (três) salários
referência. 

Art. 4° Recusar entrada em estabekcimento públi
ca, de diversões ou esportes, por preconceito de sexo ou 

e de estado civil: . 
Pena - prisão simples de quinze dias a três meses, e 

multa de I (um) salário-referência a 3 (três) salários
referência. 

Art. 59 Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo 
do funcionalismo público .por preconceito de sexo ou de 
estado civil~ 

Pena -- perda do cargo, depois de apurada a respon
sabilidade ~m' inquérito regular, para o funciOllário diri-

gente da repartição de que depende a inscrição no con
curso de habJi!tação dos candidatos. 

Art. 6° Negar emprego ou trabalho a alguém em au
tarquia. sociedade de economia mista, empresa conces
sionária de serviço público ou empresa privada, por pre
conceito de sexo ou de estado civil: 

P~na - prisão simples, de três meses a um ano, e mui
ta de I (um) salário-referência a 3 (três) salários
referêllcia, no caso de empresa fJrivada; perda do cargo 
para o responsável pela recusa. no caso de autarquia, so
ciedade de economia mista e empresa concessionária de 
serviço público . 

Art. 79 Nos casQs de reincidência, havidos em esta
belecimentos particulares, poderá o jui~ determinar a 
pena adIcionai de suspensão do funcionamento, por pra
zo nào superior a três meses. 

Art. 89 A presente lei entrará em vigor l1a data de 
sua publicação. 

Art. 99 Renovam-.,e Z~ disposições em contrário. 

Justificação 

Resultou de emenda de minha autoria a redação do 
texto do art. 158.111, da Constituição de 1967: - "proi
biçào de diferença de salários e de criténos de admissào 
por motivo de sexo. cor ou estado civil." 

Tocou-me ainda a iniciativa do ProJeto, que se conver
teu na Lei n9 5.473. de 10 de julho de 1968, que regula
mentando ess;: dispositivo constitucional, estatui: 

.. Art. 19 São nulas as disposições e providên
cias que, direta ou IIldiretamente, criem discrini
nações entre brasileiros de ambes os sexos, para o 
piOvimento Je cargos sUjeitos à sek;;ão, assim nas 
empresas privadas, como nos quadros do funciona
lismo público fedeml. estadual ou municipal do ser-



viço autárquico,.:Ie sociedade de economia nfi!ta e 
de empresas concessionárias de serviço público. 
. Parágrafo único. Incorrerá na pena de prisão 
simples de 3 (tres) meses a I (um) ano e multa de 
NCrS 100,00 (cem cruzeiros novos) a NCrS 500,00 
(quinhentos cruzeiros novos) quem, de qualquer 
forma, obstar ou tentar ' obsta( o cumprimento da 
presente Lei." 

A Carta Constitucional de 1969 manteve o texto de 
1967 (art. 165, I1I). 

Numerosas são, porém , as infrações impunes a esses 
textos. A PETROBRAS proíbe que geólogas participem 
de concursos públicos. O Tribunal de Justiça de Pernam
buco tentou impedir a presença de condidatas do sexo fe
minino em concursos para a judicatura. Várias as recla
mações contra notéis e restaurantes que se negam a hos
pedar e servir fregueses do sexo feminino, quando desa
companhadas. Empresas privadas recusam-se a empre-

2 

gar mulheres casadas, separadas judicialmente e divor
ciadas, como até 1977 impediam 'o ingresso de desquita
das . A Lei de 1968, pouco divulgada, não tem sido cum
prida e as atingidas pela discriminação inconcebível d.ela 
não se valem. E as autoridades não a aplicam, porque em 
geral a desconhecem. Daí a necessidade de um estatuto 
mais amplo, que por mais abrangente, impeça injustas 
restrições à mulher, por motivo de sexo ou de estado ci
vil. O presente projeto é decalcado na Lei n9 1.390, de 3 
de julho de 1951, que leva o nome de seu autor, o então 
Deputado Afonso Arinos, e a que dei, na época, meu 

apoio e meu voto. 
Sala das Sessões, 8 de março de 1983. - Nelson Car

neiro. 

(A Comissào de Constituiçào e Justiça) 

Publicado no De" (Seçào 11 ) de 9-3-83 , 

I 

Centro Gráfico do Senado Ft:deral-- Brasília - DF 

800; 3/83 

.' 
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SENADO FEDERAL 

PARECER 
N.o 198, de 1984 

Da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n .O 9, de 1983, que "inclui entre as con
travenções penais a prática de atos re
sultantes de preconceitos de sexo e de 
estado civil". 

Relator: Senador Martins Filho 

Com o presente projeto, o nobre Senador 
Nelson Carneiro, seu autor, inclui entre as 
oontravenções penais a prática de atos 
resultantes de preconceitos de sexo e de es
tado civil. Em seus dispositivos, a pTOpO
sição prevê todas as hipóteses discrimina
tórias: 

1 - recusa, por parte de estabelecimento 
comercial, de hospedar, servir, atender ou 
receber comprador ou cliente, por precon
ceitos de sexo ou de estado civil; 

2 - pelos mesmos preconceitos, recusa 
de hospedagem em hotel etc.; 

3 - recusa de atendimento em restau
rantes, bares etc.; 

4 - recusa de entrada em estabelecimen·
to público de diversões ou esportes; 

5 - ainda, pelos mesmos preconceitos, 
obstar o acesso de alguém a 'qualquer cargo 
do funcionalismo público, ou negar emprego 
ou trabalho a alguém em autarquia, em
presa pública ou privada etc. 

A cada artigo tipificador da contraven
ção corresponde, no projeto, a punição su
gerida. E, no seu art. 7.°, a proposição fixa 
a orientação jurídica para os casos de rein
cidência. 

Nada impede a tramitação do proj eto, que 
é constitucional, jurídico e de boa técnica 
legislativa, merecendo apoiamento inclusive 
quanto ao mérito. 

Por tais razões, opino pela apTovação do 
PLS n.o 9/83. 

Sala da Comissão, 9 de maio de 1984. -
MurHo Badaró, Presidente - Martins Filho, 
Relator - Helvídio Nunes - Alfredo Cam
pos - Pedro Simon - Hélio Gueiros -
Guilherme Palmeira - Octávio Cardoso -
Marcondes Gadelha - Fernando Henrique 
Cardoso - Carlos Chiarelli. 

Publlcado n o DCN (Seção lI ) d e 16-5-84. 

oentro Gráfico do Senado Feldernl - Brasilia - DF 

800/5/84 
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SENADO FEDERAL 

PARECER 
N.o 44, de 1985 

Da Comissão de Redação 

• 
Redação final do Projeto de Lei do 

Senado n.O 9, de 1983. 

Relator: Senador Claudionor Roriz 
A Comissão apresenta, em anexo, a re

dação final do Projeto de Lei do Senado 
n.o 9, de 1983, que inclui, entre as con
travenções penais, a prática de atos re
sultantes de preconceitos de sexo e de esta
do civil. 

Sala das Comissões, 11 de abril de 1985. 
- Lenoir Vargas, Presidente - Claudionor 
Roriz, Relator - Jorge Kalume - José 
Ignácio Ferreira - Martins Filho. 

ANEXO AO PARECER N.o 44, DE 1985 
Redação final do Projeto de Lei do 

Senado n.o 9, de 1983. Inclui, entre as 
contravenções penais, a prática de atos 
resultantes de preconceitos de sexo e 
de estado civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Constitui contravenção penal, 
punida nos termos desta Lei, a recusa, por 
parte de estabelecimento comercial de qual
quer natureza, de hospe<;lar, servir, atender 
ou receber comprador ou client,e por pre
conceito de sexo ou de estado civil. 

Parágrafo útllco. Será considerado agen
te da contravenção o diretor, gerente ou 
responsável pelo estabelecimento. 

Art. 2.° Recusar alguém hospedagem em 
hotel, pensão, estalagem ou estabelecimen
to da mesma finalidade, por preconceito de 
sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses 
a 1 (um) ano e multa de 3 (três) a 10 (dez) 
salários -l'e f erência. 

Art, 3.° Recusar alguém a atender cli
ente em restaurante, bar ou local seme
lhante, por preconceitos de sexo ou de es
tado civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) 
dia..s a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a 
3 (três) salários-referência. 

Art. 4.° Recusar alguém a entrwda em 
estabelecimento pÚblico de diversões ou es
portes, por preconceito de sexo ou de esta
do civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) 
dias a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a 
3 (três) salários-referência. 

Art. 5.° Obstar o acesso de alguém a 
qualquer cargo do serviço públiCO por pre
conceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - perda do cargo, depois de apu
rada a responsabilidade em inquérito re
gular, para o funcionário dirigente da re
partição incumbida da inscrição no con
curso de habilitação do.s candidatos. 

I 
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rt. 6.°. Negar emprego ou trabalho a 
alguém em autarquia, sociedade dJe eco
nomia mista, empresa concessionária de 
serviÇ{) público ou empresa privada, por pl'e
conceito de sexo ou de, estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses 
a 1 (um) ano, e multa de 1 (um) a 3 (três) 
salários-referência, no caso de empresa pri
v,ada; perda do cargo para o responsável 
pela recusa, no caso Ide autarquia, socie
dade de economia mista e empresa con
cessionária de serviço público. 

Art. 7.° Nos casos de reincidência, ha
vidos em estabelecimentos particulares, po
derá o juiz determinar a pena adicional de 
suspensão do funcionamento, por prazo não 
sup,erior a 3 (três) meses. 

Art. 8.° Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 9.° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Publicado n o DCN (Seção II ) . d e 13-4-85 

• 

Centro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF 
800/ 4/85 

"-------- - ----_._-
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Inclui, entre as contraven
ções penais, a prática de 
atos resultantes de precon
ceitos de sexo e de estado 
civil . 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 19 - Constitui contravenção penal, pu

nida nos termos desta Lei, a recusa, por parte de estabeleci

mento comercial de qualquer natureza, de hospedar, servir, 

atender ou receber comprador ou cliente, por preconceito de 

sexo ou de estado civil. 

Parágrafo único - Será considerado agente 

da contravenção o diretor, gerente ou responsável pelo estabe

lecimento. 

Art. 29 - Recusar alguém hospedagem em ho-
-tel, pensa0, estalagem ou estabelecimento da mesma finalidade, 

por preconceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 

1 (um) ano e multa de 3 (três) a 10 (dez) salários-referência. 

Art. 39 - Recusar alguém a atender cliente 

em restaurante, bar ou local semelhante, por preconceito de 

sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias 

a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a 3 (três) salários-refe-

rência. 

Art. 49 - Recusar alguém a entrada em esta

belecimento público de diversões ou esportes, por preconceito 
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de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias 

a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a 3 (três) salários-refe-

rência. 

Art. 59 - Obstar o acesso de alguêm a qual

quer cargo do serviço pUblico por preconceito de sexo ou de 

estado civil: 

Pena - perda do cargo, depois de apurada a 

responsabilidade em inquérito regular, para o funcionário di

rigente da repartição incumbida da inscrição no concurso de 

habilitação dos candidatos. 

Art. 69 - Negar emprego ou trabalho a al

guém em autarquia, sociedade de economia mista, empresa con

cessionária de serviço pUblico ou empresa privada, por pre

conceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 

1 (um) ano, e multa de 1 (um) a 3 (três) salários-referência, 

no caso de empresa privada; perda do cargo para o responsável 

pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de economia mista 

e empresa concessionária de serviço público. 

Art. 79 - Nos casos de reincidência, havi

dos em estabelecimentos particulares, poderá o juiz determinar 

a pena adicional de suspensão do funcionamento, por prazo não 

superior a 3 (três) meses. 

de sua publicação. 

trário. 

MTB. 

Art. 89 - Esta Lei entra em vigor na data 

Art. 99 - Revogam-se as disposições em con-

SENADO FEDERAL, EM 11 DE 

Io~-
'fENADOR J""OSÉ F 

PRESIDENTE 

ABRIL DE 1985 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISsKo DE CONSTITUIÇKo E JUSTIÇA 

R E L A T O R I O 

PROJETO DE LEI N9 5 328, DE 1 985 

... Inclui, entre as contravençoes p~ 

nais, a prática de atos resultan

tes de preconceitos de sexo e de 

estado civil. 

Autor: Senado Federal 

Relator: Deputado S~RGIO MURILO 

Vem ao turno constitucional de revisão na feitura das 

leis, previsto pelo art. 58 da Lei Maior, este projeto que, na 

Câmara Alta, foi apresentado pelo nobre Senador Nelson Carnei-

ro. 

A proposição tipifica seis condutas penalmente rele

vantes, que constituem contravenções penal, e que se relacionam 

com a recusa, por parte de estabelecimento comercial de qual

quer natureza, de hospedar, servir, atender ou receber compra

dor ou cliente, por preconceito de sexo ou de estado civil. 

~ o relatório. 

V O T O D O RELATOR 

Examinados os dispositivos da proposição à luz das d_ 

retrizes constitucionais, nada existe que possa impedir a nor

mal tramitação legislativa da matéria, eis que foram obedecidos 

os mandamentos básicos quanto: 

- à competência da União para legislar sobre direito 

penal ( art. 89, item XVII, alínea na" ): 

GER 6.07 

j 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

.. -- a atribuiçao do Congresso Nacional para, com a san 

ção presidencial, dispor sobre todas as matérias de competência 

da união ( art. 43 ) : 

- ao processo legislativo adequado ( art. 46, 

111 ) e 

- ã legitimidade da iniciativa ( art. 56 ), que 

sofre qualquer restrição de exclusividade. 

item 

-nao 

o projeto é pois constitucional e jurIdico, 

lavrado em boa técnica legislativa. 

estando 

Quanto ao mérito, julgo o projeto conveniente e OPO! 

tuno. Alguns maus empresários, alheios ao sentimento geral de 

todos nós, brasileiros e estrangeiros aqui residentes, ainda • 

teimam em atitudes discriminatórias e racistas. ~ importante 

que se punam essas atitudes. 

Face ao exposto, manifesto-me pela 

de, juridicidade, boa técnica legislativa e, 

aprovação do Projeto de Lei n9 5 328/85. 

constitucionalida-

/t. 

no mérito, 

Sala da Comissão, em ..1-.2 o g 

S~RGIO MURILO 

- Relator -

pela 

G E R 6.0 7 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

PROJETO DE LEI N9 5.328, DE 1985 

PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunlao ordi 

nária de sua Turma "A" realizada hoje, opinou unanimemente pela 

constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé 

rito, pela aprovação do Projeto de Lei n9 5 . 328/85, nos termos 

do parecer do relator. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 

Aluízio Campos - Presidente, Brabo de Carvalho, Gomes 

da Silva, José Tavares, Raimundo Leite, Gerson Peres, Osvaldo 

Melo, Guido Moesch, Hamilton Xavier, Jorge Arbage, Gon zaga Vas

concelos, José Burnett, Mário Assad, Nilson Gibson e Sérgio Muri 
lo. 

ss 
GE R 20.01.0050.5 - (MAlo/a5) 

Sala da Comissão, 22 de agosto de 1985 

Deputado ALUfzIO CAMPO 
Presidente 

Deputado S~RGIO M RILO 
Relator 

/ 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI NQ 5 . 328-A, de 1985 

(DO SENADO FEDERAL) 

' a.-_ --" 

Inclui , entre as contravenções penais, a prática 

de atos resultantes de preconceitos de sexo e de 

estado civil ; tendo parecer , da Comissão de Cons 

tituição e Justiça, pela constitucionalidaae , JU 

ridicidade , técnica legislativa e, no mérito , p~ 
~ 

la aprovaçao . 

(PROJ ETO DE LEI NQ 5 . 328, de 1985, a que se refe 

re o parecer) . 
G ER 2 0.01.0007.e· ( F EV/80J 
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PROJETO DE LEI 
N<? 5.328, de 1985 • 

(Do Senado Federal) .-

Inclui, entre as contravenções penais, a prática de 
atos resultantes de preconceitos de sexo e de estado 
civil. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Constitui contravenção penal, punida nos 
termos desta lei, a recusa, por parte de estabelecimento 
comercial de qualquer natureza, de hospedar, servir, a
tender ou receber comprador ou cliente, por preconceito 
de sexo ou de estado civil. 

Parágrafo único. Será considerado agente da contra
venção o diretor, gerente ou responsável pelo estabeieci-

R O . 
• 1. 29 Recusar alguém hospedagem em hotei, pen
são, estalagem ou estabelecimento da mesma finalidade. 
por preconceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a I (um) ano e 
multa de 3 (três) a lO (dez) salários-referência. 

Art. 39 Recusar alguém a atender cliente em restau
rante, bar ou local semelhante, por preconceito de sexo 
ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a (três) me
ses e multa de I (um) a 3 (três) salários-referência. 

Art. 49 Recusar alguém a entrada em estabelecimen
to público de diversões ou esportes, por preconceito de 
sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) 
meses e multa de I (um) a 3 (três) salários-referência. 

Art. 59 Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo 
• do serviço público por preconceito de sexo ou de estado 
civil: 

Pena - perda do cargo, depois de apurada a respon
sabilidade em inquérito regular, para o funcionário diri-

gente da repartição incumbida da inscrição no concurso 
de habilitação dos candidatos. 

Ar!. 69 Negar emprego ou trabalho a alguém em au
tarquia, sociedade de economia mista, empresa conces
sionária de serviço público ou empresa privada, por pre
conceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a I (um) ano, 
e multa de I (um) a 3 (três) salários-referência, no caso 
de empresa privada; perda do cargo para o responsável 
pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de econo
mia mista e empresa concessionária de serviço público. 

Ar!. 79 Nos casos de reincidência, havidos em esta
belecimentos particulares, poderá o juiz determinar a 
pena adicional de suspensão do funcionamento , por pra
zo não superior a 3 (três) meses. 

Ar!. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Ar!. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 17 de abril de 1985 - José Fragelli, 

Presidente. 

SINOPSE 

PROJETO DE LEI N909 

DE 1983, SENADO FEDERAL 

Inclui, entre as cO/ltravenções penais, a prática de 
atos resultantes de preconceitos de sexo e de estado 
civil. 

Apresentado pelo Sr. Senador Nelson Carneiro . 
Lido no expediente dll sessão de 08-3-83, e publicado 

no DCN (Seção li) de 9-3-83 . 
Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça . 
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Em 15-5-84, foram lidos os seguintes pareceres: 

NQ 198, da Comissão de Constituição e Justiça, relata
do pelo Sr. Senador Martins Filho, pela constitucionali
dade e juridicidade. 

Em 16-5-84, aguardando inclusão na Ordem do Dia . 
Em 4-12-84, incluído na Ordem do Dia discussão em 

primeiro turno; é aprovado, em primeiro turno; aguar
dando inclusão na Ordem do Dia. 

Em 4-3-85, é incluído na Ordem do Dia, discurssão em 
segundo turno. 

Em 5-3-85, é aprovado em segundo turno, à CR . 
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Em 11-4-85, é aprovado parecer do relator apresentanc 

do a redação final do projeto ã SG M. 
Em 12-4-85, é lide o Parecer nQ 44/85, do Comissão de 

Redação, relatado pelo Sr. Senador Claudionor Roriz, 
apresentando a redação final do projeto. 

Em 12-4-85, aguardando inclusão na Ordem do Dia . 
Em 15-4-85, é incluído na Ordem do Dia, discussão 

em turno ' único. Redaçào final. 
Em 16-4-85, é aprovado a redaçào final. 
À Câmara dos Deputados com Ofício nQ SN/146, de 

17-4-1985. 

Publicado no DCN (Seção I), de 26-4·85 

Centro Grãftco do Senado Federal- Brasília - DF 

400/ 5/ 85 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
(DO SENADO FEDERAL) 

ASSUNTO: PROTOCOLO N.o __ _ 

SUBSTITUTIVO OFERECIDO EM PLENARIO AO PROJETO DE LEI NQ 5 . 328- A, 

de 1985 , que "inclui , entre as contravenções penais , a prática de atos E!lfXN 

resultantes de preconceitos de sexo e de estado civil". 

DESPACHO: À COMISS*AO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA. 

À COM .DE CONS~. E JUSTIÇA em de ____ --=O:...=U:....:T:....:U:....:B=-=.R.:.:O=----__ de 19_3 ~5 __ 

• 

DISTRIBUiÇÃO / 
t') 

• ~V ' 

Ao Sr. , emi'_19 

O Presidente 
• 

Ao Sr. ,em 19 

O Presidente da Comissão de --
Ao Sr. . em 19 

O Presidente da Comissão de 

Ao Sr. ,em 19 

O Presidente da Comissão de 

Ao Sr. ,em 19 

O Presidente da Comissão de 

Ao Sr. ,em 19 

O Presidente da Comissão de 

Ao Sr. ,em 19 

O Presidente da Comissão de 

Ao Sr. ,em 19 

O Presidente da Comissão de 

Ao Sr. ,em 19 

O Presidente da Comissão de 

GER 2.04 
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CÂMARA DOS DEPUTA0 S 

PROJETO DE LEI 
NQ 5.328-A, de 1985 

(Do Senado ,Federal) 

Inclui, entre as contravenções penais, 
a prática de atos resultantes ~'! pre
conceitos de sexo e de estado civil, 
tendo parecer, da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação. 

_ _ (Projeto f de Lei n.o 5).328, de 1985, a 
_ que se re ere o parecer. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Constitui contravenção penal, 
o punida nos termos desta lei, a recusa, por 
parte de est!llbelecimento comereial de qual
quer natureza, de hospedar, servir, aten
der ou receber comprador ou cliente, por 
preconceito de sexo ou de estado civil. 

Parágrafo único. Será ,considerado agen
te da contravenção o diretor, gerente QU 
responsável pelo estabelecimento. 

Art. 2.° Recusar alguém hospedagem em 
hotel, pensão, estalagem ou estabelecimen
to da mesma finalidade , por preconceito de 
sexo ou de estado civil: 

Pena - 'Prisão simples, de 3 (três) me
ses a 1 (um) ano e multa de 3 (três) a 
lO (dez) salários-ref·erência. 

Art. 3.° Recusar alguém a atender clien
te em restaurante, bar ou local semelhante, 
por preconceito de sexO' ou de estado civil: 

;'pena - prisão simples, de 15 (quinze) was a 3 (três) meses e multa de 1 (um) 
a 3 (três) salários-referência. 

Art. 4.° Recusa:r alguém a entrada em 
esta:belecimento público de diversões ou es-

portes, por preconceito de sexo ou de esta
do civil: 

Pena -' prisão simIPles, de 15 (quinze) 
dias a 3 (,três) meses e multa de 1 (um) a 
3 (três) salmos-referência. 

Art. 5.° Obstar o acesso de alguém a 
qualquer cargo do serviço público por pre
conceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - perda do cargo, depois de apura
da a responsabilidade em inquérito regular, 
pa'ra o funcionário, dirigente da repartição 
incumbida da inscrição no conCUTSO de ha
bilitação dos candidatos. 

Art. 6.° Negax emlPrego ou trabalho a al
guém em autarquia, sociedade de economia 
mista, empresa concessionária de serviço 
público ou empresa privada, PQr preconceito 
de sexo ou de es tado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses 
a 1 (um) ano, e multa de 1 (um) a 3 (três ) 
salários-referência, no caso de empresa pri
vada; peTda do cargo para o responsável 
pela recusa, no caso de autarquia, socieda
de de economia mista e empresa conces
sionária de serviço publico. 

Art. 7.° Nos casos de reincidência, havi
dos em estabelecimentoo particulaI1es, po
derá o juiz determinar a pena adicional de 
suspensão do funcionamento, por pTazo não 
superior a 3 (três) meses. 

Art. 8.° Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Ar t. 9.° Revogam-se as disposições em 
contJrário. 

Senado Federal, 17 de a,bril de 1985. -
José FrageIll, Pr·esidente. 

SINOPSE 

PROJETO DE LEI N.o 9, DE 1983 
Bm'ADO FEDERAL 

Inclui, entre as contravençQ'!li penais, 
a prática de atos resultantes de precon
ceitos de sexo e de estado civil. 

Apresentado pelo Sr. Senador Nelson 
Carneiro. 
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Distribuído à Comissão de Constituição e 
Justiça . . 

Em 15-5-84, foram lidos os S€guintes pa
receres: 

N.o 19.8, da Comissão de Constituição e 
Justiça., . relatado pélo Sr. Senador Martins 
Filho, pela constitucionalidade e juridici
dade. 

Em 16-5-84, aguardando inclusão na Or
dem do Dia. 

Em 4-12-84, incluído na Ordem do Dia 
discussão em primeiro turno; é a,provado, 
em primeiro turno; guardando inclusão na 
Ordem do Dia. 

Em 4-3-85, é incluído na Ordem do Dia, 
discussão em segundo turno. 

Em 5-3-85, é aprovado em segundo tur
no, à CR. 

Em 11-4-85, é aprovado paTecer do rela
tor 'apresentando a redação final do proje
to à SGM. 

Em 12-4-85, é lido o /Pa:recer n.o 44/85, 
da Comissão de Redação, l'oelatado pelo Sr. 
Senador Claudionor Roriz, apresentando a 
redação final do projeto. 

Em 12-4~85, aguardando inclusão na Or
dem do Dia. 

Em 15-4-85, é. incluído na Ordem do Dia, 
discussão em tUl'TIO único. Redação final. 

Em 16-4-85, é aprovado a redação final. 
A Câmara dos Deputados com Ofício 

n.O SN/146, de 17-4-85. 

PARECER DA COMISSAO DE 
OONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 

I - Relatório 

Vem ao turno constitucional de revisão 
na feitura das leis, previsto pelo art. 58 
da Lei Maior, este projeto que, na Câ
mara Alta, foi apresentado pelo nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

A proposição tipifica seis condutas pe
nalmente relevantes, que constituem con
travenção penal, ,e que se re1acionam com 
a recusa, por parte de estabelecimento co
mercial de qualquer natureza, de hospe
dar, servir, atender ou recebe'!" comprador 
ou cUente, tpOr preconceito de sexo ou de 
estado civil. 

É o relatório. 

11 - Voto do Relator 

Examinados os dispositivos da proposição 
à luz das diretrizes constitucionais, n8lda 
existe que possa impedir a nOl'lIl1al trami
tação legisla'tiva da matéria, eis que foram 
obedecidos os mandamentos básicos quanto: 

- à competência da União prura legislar 
sobre direito penal (art. 8.°, item XVII, alí
nea a); 

- à atribuição do Congresso Nacional 
para, com a sanção p'l'esidencial, dispor so
bl'oe todas as matérias de competência da 
União (art. 43); 

ao procasso legislativo adequado 
(art. 46', item lU); e 

- à legitimidade da inicia·tiva (art. 56), 
que não sofre qualquer restrição de exclu
sividade. 

O projeto é pois constitucional e jurídi
co, estando lavrado em boa técnica legisla
tiva. 

Quanto ao mérito, julgo o proje,to conve
ni·ente e oportuno. Alguns maus 
rios, alheios ao sentimento 'geral de 
nós. brasileiros e estrangeiros aqui residen
tes, ainda teimam em atitudes discrlmlnató
rias e racistas. 'É importante que se !punam 
essas a,titudes. 

Face ao exposto, m8lnifesto-me pela cons
titucionalidade, juridic~d8lde, boa técnica 
legislrutiva e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei n.o 5.328/85. 

Sala da Comissão, 22 de maio de 1985. 
- Sérgio Mutilo, Relator. 

IH - Parecer na Comissão 
A Comissão de Constituição é Justiça, em 

reunião ordinária de sua Turma "A", reali
zada hoje, opinou, unanimemente, pela 
consti tucionalidade, j uridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, !pela aprovação .do 
Projeto de Lei n.o 5.328/85, nos termos do 
parecer do Relator. -

Estiveram presentes -os Senhol'es Depu
tados: Aluizio Campos, Presidente; Brrubo 
de Carvalho, Gomes da Silva, José Tavares, 
Raimundo Leite, Gerson Peres, o.svaldo ~ 
lo, Guido Moesch, Hamilton Xavier, JoiW' 
Arbage, Gonzaga Vasconcelos, José Burnett, 
Mário Assad, Nilson Gibson e Sérgio Mu
rilo. 

Sala da Comissão, 22 de a:gosto de 1985. 
- Aluízio Campos, Presidente - Sérgio Mu
rUo, Relator. 

Centro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

S,urnS,l'Il'1Ufl'IVO 

PR~JEl'~ DE LEI OO~ 5_328~ DE 1985 

(n Q 9/83 , na Casa de origem) 

Inclui entre as contravenções penais, 
, 

a pratica de atos resultantes de preconcei 
tos de raça, de cor , de sexo ou de estado 
civil , dando nova redação à Lei n Q 1.390,de 
03 de julho de 1951 (Lei Afonso Arinos). 

o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1 Q Constitui contravençao , punida nos ter 
, 

mos desta Lei, a pratica de atos resultantes de preconceito de 

raça, de cor, de sexo ou de estado civil . 

Parágrafo único. Será considerado agente da con 

travenção o diretor, gerente ou empregado do estabelecimento . 

Art. 2 Q Recusar hospedagem em hotel, pensao,es 

talagem ou estabelecimento da mesma finalidade, por preconcei-

to de raça, de cor , de sexo ou de estado civil . 

Pena - prisão simples, de três meses a um ano 

e multa de três a dez vezes o maior valor de referência(MVR). 

Art. 3 Q Recusar a venda de mercadoria em lojas 
~ 

de qualquer genero, ou atender clientes em bares, 

GER 20.01.0050.5 - (MAI/85) 



CÂMARA DOS DEPUTADOS - 2-

confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao pÚblico,por pre 

conceito de raça, de cor , de sexo ou de estado civil . 

Pena - prisão simples , de quinze dias a 
A 

tres 

meses e multa de uma a três vezes o maior valor de 
A 

referencia 

(MVR) . 

Art. 4 Q Recusar a entrada em estabelecimento 

público, de diversões ou esporte, por preconceito de raça, de 

cor , de sexo ou estado civil . 

Pena - prisão simples de quinze dias a três me 
A 

ses e mul ta de uma a tres vezes o maior valor de 
A 

referencia 

(MVR) . 

Art. 5º Recusar a e ntrada em qualquer tipo de 

-estabelecimento come r cial ou de prestaçao de serviço, por pre-

conceito de raça, de cor , de sexo ou estado civil . 

A 

Pena - prisao simples de quinze dias a tres me 
A 

ses e multa de uma a tres vezes o maior valor de 
A 

referencia 

(MVR) . 

Art. 6º Recusar a inscriçao de aluno em estabe 

lecimento de ensino de qualquer curso ou grau , por preconceito 

de raça ou de cor . 

_ A 

Pena - pri sao simples de tres meses a um ano e 

multa de uma a três vezes o maior valor de referência (MVR) . 

Parágrafo único . Se se tratar de estabe lecimen 
, 

to oficial de ensino , a pena sera a perda do cargo para o agen 
, 

te, desde que apurada em inquerito regular. 

GER 20.01.0050.5 - (MAI/a5) 
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, 
Art. 7º Obstar o acesso de alguem a qualque r 

, 
cargo publico civil ou militar, por preconceito de raça, de 

co r, de sexo ou de estado civil . 

Pena - perda do cargo, depois de apurada ares 

ponsabilidade em inquérito regular, para o funcionário dirigen 

te da repartição de que dependa a inscriçao no concurso de ha 

bilitaçao dos candidatos . 

, 
Art. 8º Negar emprego ou trabalho a alguem em 

autarquia , sociedade de economia mista, empresa concessionária 
, 

de serviço publico ou empresa privada, por preconceito de ra-

ça , de cor, de sexo ou de estado civil . 

Pena - prisão simples de três meses a um ano e 

multa de uma a três vezes o maior valor de referência (MVR),no 
, 

caso de empresa privada ; perda do cargo para o responsavel pe 

la r ecusa, no caso de autarquia , sociedade de economia mista e 
, , 

e mpresa concessionari a de serviço publico. 

Art. gº Nos casos de reincidência, havidos e m 

estabelecimentos particulares, poderá o juiz determinar a pe

na adicional de suspensão do funcionamento, por prazo não su 
A 

perior a tres meses. 

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicaçao. 

, 
Art. 11 Revogam-se as disposiçoes em contrario . 

GER 20.01.0050.5 - (MAl/aS) 
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. ,~ 

o Substitutivo supracitado reformula a Lei nº 
, 

1.980/51 (Lei Afonso Arinos), que trata de assunto analogo, am 

pliando a proposição em causa, inclusive quanto ao agente da 

contravenção , 
, 

que passa a incluir tambem o empregado do estabe 

lecimento. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1985. 

I 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

R E L A T R I O 

PROJETO DE LEI N9 5.328-A / 1985 

SUBSTITUTIVO OFERECIDO EM PLENÁ

RIO AO PROJETO DE LEI N9 5.328-A, 

de 1985, que "inclui, entre as 

contravenções penais, a prátic a 

de atos resultantes de preconcei 

tos de sexo e de estado civil". 

AUTOR: SENADO FEDERAL 

RELATOR: Deputado GORGCNIO NETO 

Em plenário, o nobre Deputado Valmor Giavarina 

ofereceu Substitutivo ao Projeto de Lei n9 5.328-A, de 1985, 

oriundo do Senado, dizendo na justificativa: 

V O T O D O 

" O Substitutivo supracitado reforrnula a Lei 

n9 1.980/51 (Lei Afonso Arinos), que trata de 

assunto análogo, ampliando a proposição em cau

sa, inclusive quanto ao agente da contravenção, 

que passa a incluir também o empregado do esta

belecimen to" . 

R E L A T O R 

Nada a opor quanto às preliminares de admissibi 

lidade, eis que a proposição de plenário atende aos requisi-

tos constitucionais quanto à legitimidade da iniciativa (art. 

56), às atribuições do Congresso Nacional (art. 43, caput) e 



... 

Mod.008 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 02. 

à competência legislativa da União (art. 89, XVII, "b"). 

Relativamente ao mérito, entendo extremamente ' 

válidas as modificações constantes tanto do projeto quanto do 

Substitutivo. Este reformula a Lei Afonso Arinos nela inclu

indo os novos tipos penais previstos pelo projeto em exame. 

Pelo acima exposto, voto pela constitucionalida 

de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro 

vação do Substitutivo ~ oferecido em Plenário ao Projeto de 

Lei n9 5.328-A/85. 

Sala da Comissão, 

NETO 

GER 6.07 



CÂMARA DOS DE PU T AD O S 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SUBSTITUTIVO OFERECIDO EM PLENÁRIO 

AO PROJETO DE LEI N9 5.328-A, DE 1985 

PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião ordi 

nária de sua Turma "A" realizada hoje, opinou unanimemente pela 

constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mé 

rito, pela aprovação do Substitutivo oferecido em Plenário ao 

Projeto de Lei n9 5.328-A/85, nos termos do parecer do relator. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 

Gerson Peres - Presidente, nos termos do art. 76, ln 

fine, do Regimento Interno, Ademir Andrade, Egídio Ferreira Li

ma, João Gilberto, Raimundo Leite, Theodoro Mendes, Valmor Gia

varina, Gorgônio Neto, Guido Moesch, Osvaldo Melo, Jairo Maga

lhães, Antônio Dias, Nilson Gibson, Matheus Schmidt e José Ge

noino. 

Sala da Comissão 

G ER 20.01 .0050.5 - (DEZ/84) s s 

pu a,à,o 
Pres}-dente 

(art. 76, in 

31 de outubro de 1985 

~ . em exerC1ClO 
fine, do R.I) 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI NQ 5.328-B, DE 

(DO SENADO FEDERAL) 

. "'.' . Inclul, entre as contravençoes penals, a pratlca de 
atos resultantes de preconceitos de sexo e de estado ci
vil; - tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justi
ça, pela constitucionalidade, juridicidade, técni~a-le-
o. , • ....... 

glslatlva e, no merlto, pela aprovaçao. PARECER AO SUBS-
TITUTIVO OFERECIDO EM PLENÁRIO: da Comissão de Constitui
ção e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, 
'o o. , . ....... tecnlca leglslatlva e, no merlto, pela aprovaçao . 

(PROJETO DE 
RIO, A QUE 

LEI NQ 5.328-A, DE 1.985, EMENDADO EM PLENÁ
SE REFERE O PARECER). 

, ... -- --
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
- .. 

PROJETO DE LEI 
Nq 5.328-A, de 1985 

(Do Senado Federal) 

Inclui, entre as contravenções penais, 
a prática de atos resultantes ~'! pre
conceitos de sexo e de estado civil, 
tendo parecer, da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação. 

(Projeto de Lei n .O 5.328, de 1985, a 
que se refere o parecer.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 COnstitui contravenção penal, 

punida nos termos desta lei, a recusa, por 
parte de estrubeLecimento comercial de qual
quer natureza, de hospedar, servir, aten
der ou receber comprador ou cliente , por 
preconceito de sexo ou de estado civil. 

Parágrafo único. Será considerado agen
te da contravenção o diretor, gerente ou 

. esponsável pelo estabelecimento. 

.. Art. 2.° Recusar alguém hospedagem em 
hotel, pensão, estalagem ou estabelecimen
to da mesma finalidade , por preconceito de 
sexo ou de estado civil: 

Pena - 'Prisão simples, de 3 (três) me
ses a 1 (um) runo e multa de 3 (três ) a 
10 (dez) salários-referência. 

Art. 3.° Recusar alguém a atender clien
te em restaurante, bar ou local semelhante, 
por preconceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) 
diBlS' a 3 (três) meses e multa de 1 (um) 
a 3 (três) salários-referência. 

Art. 4.° Recusar alguém a entrada em 
estabelecimento público de diversões ou es-

portes, por preconceito de sexo ou de esta
do civil: 

Pena - prisão simIPles, de 15 (quinze) 
dias a 3 (·três) meses e mulita de 1 (um) a 
3 (três) salários-:referência. 

Art. 5.° Obstar o acesso de alguém a 
qualquer cargo do serviço público por pre
conceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - perda do cargo, depois de apura
da a responsabilidade em inquérito regular , 
para o funcionário dirigente da repartição 
incumbida da inscrição no concurso de ha
bili tação dos candidatos. 

Art. 6.° Negar emlPrego ou trabalho a al
guém em autarquia, sociedade de e{lOnomia 
mista, empresa concessionária de serviço 
público ou empresa privada, por preconceito 
de sexo ou de es tado civil : 

Pena - prisão Simples, de 3 (três) meses 
a 1 (um) ano, e multa de 1 (um) a 3 (três) 
salários-referência, no caso de em.presa pri
vada; perda do cargo para o responsável 
pela recusa, no caso de autarquia, socieda
de de economia mista e empresa conces
sionária de serviço público . 

Art. 7.° Nos casos de reincidência, havi
dos em estabelecimentos particulares, po
derá o juiz determinar a pena adicional de 
suspensão do funcionamento , por prazo não 
superior a 3 (três) meses. 

Art. 8.° Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 9.° Revogam-se as disposições em 
contJrário. 

Senado Federal, 17 de abril de 1985. -
José FrageIli, Presidente. 

SINOPSE 

PROJETO DE LEI N.o 9, DE 1983 
StElNADO FEDERAL 

Inclui, entre as contravençõ'!s penais, 
a prática de atos resultantes de precon
ceitos de sexo e de estado civil; 

Apresentado pelo S'r. Senador Nelson 
Oarneiro. 
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Lido no expediente da sessão de 8-3-83, e 

publicado no DCN (Seção lI) de 9-3-83. 

Distribuído à Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Em 15-5-84, foram lidos os seguintes pa
receres: 

N.o 198, da Comissão de Constituição e 
Justiça, relatado pelo Sr. Senador Martins 
Filho, pela constitucionalidade e juridici
dade. 

Em 16-5-84, aguardando inclusão na Or
,denT do Dia. 

Em 4-12-84, incluído na Ordem do Dia 
discussão em primeiro turno; é aprovado, 
em primeüo turno; guardando inclusão na 
Ordem do Dia. 

Em 4-3-85, é incluído na Ordem do Dia, 
discussão em segundo turno. 

Em 5-3-85, é aprovado em segundo tur
no, à CR. 

Em 11-4-85, é aprovado pa!l'ecer do rela
tor apresentando a redação final do proje
to à SGM. 

Em 12-4-85, é lido o Parecer n.O 44/85, 
da Comissão de Redação, r.elatado pelo Sr. 
Senador Claudionor Roriz, aprasentando a 
redação final do projeto. 

Em 12-4-85, aguardando inclusão na Or
dem do Dia. 

Em 15-4-85, é incluído na Ordem do Dia, 
discussão em turno único. Redação final. 

Em 16-4-85, é aprovado a tedação final. 

A Câmara dos Deputados com Ofício 
n.O SN/14{i, de 17-4-85. 

PARECER DA OOMISSAO DE 
OONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 

I - Relatório 
Vem ao turno constitucional de revisão 

na feitura das leis, previsto pelo art. 58 
da Lei Maior, este projeto que, na Câ
mara Alta, foi apresentado pelo nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

A proposição tipifica seis condutas pe
nalmente relevantes, que constituem con
travenção penal, e que se relacionam com 
a recusa, por parte de estabelecimento co
mercial de qualquer natureza, de hospe
dar, servir, atender ou receber comprador 
ou cliente, por preconceito de sexo ou de 
estado civil. 

É o relatório. 

Lote : 61 
Caixa: 161 • 
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11 - Voto do Relator 

Examinados os dispositivos da proposição 
à luz das diretrizes constitucionais, mlida 
existe que possa impedir a nOl1Inal trami
tação legisla-tiva da matéria, eis que foram 
obedecidos os mandamentos básicOs quanto: 

- à competência da União paJI'a legislar 
sobre direito penal (art. 8.°, item XVII, ali
nea a); 

- à atribuição do Congr~o Nacional 
para, com a sanção presfdenCIal, dispor 80-
br,e todas as matérias de competência ~ 
União (ar t. 43); • 

ao proce.sso legislativo adequado 
(art. 46', i tem II!) ; e 

- à legitimidade da iniciativa (art. 56), 
que não sofre qualquer restrição de exclu
sividade. 

O projeto é pois constitucional e jur idi
co, estando lavrado em boa técnica legisla
tiva. 

Quanto ao mérito, julgo o projeto conve
ni,ente e oportuno. Alguns maus empresá
rios, alheios ao sentimento geral de todos 
nós, brasileiros e estrangeiros aqui residen
tes, ainda teimam em atitude.'> discriminató
rias e racistas. 'É importante que se !punam 
essa.'> atitudes. 

Face ao exposto, ffi'llinifesto-me pela cons
titucionalidade, juridicidllide, boa técnica 
legisla!tiva e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei n.o 5.328/85. 

Sala da Comissão, 22 de maio de 1985. 
- Sérgio Murilo, Relator. 

In - Parecer na Comissão e 
A Comissão de Constituição e Justiça, em 

reunião ordinária de sua Turma "A", reali
zada hoje, opinou, unanimemente, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei n.o 5.328/85, . nos termos do 
parecer do Relator. 

Estiveram presentes os Senhores Depu
tados: Aluízio Campos, Presidente; Brllibo 
de Carvalho, Gomes da Silva, José Tavares, 
Raimundo Leite, Gerson Peres, Osvaldo Me
lo , Guido Moesch, Hamilton xavier, Jorge 
Arbage, Gonzaga Vasconcelos, José Burnett, 
Mário Assad, Nilson Gibson e Sérgio Mu
rilo. 

Sala da Comissão, 22 de agosto de 1985. 
- Aluízio Campos, Presidente - Sérgio Mu
rilo, Relator. 

Centro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI 
. NQ 5. 328-B, de 1985 

(Do Senooo Federal) 

·e 

Inclui, entre as contravenções penais, 
a prática de atos resultantes de pre
conc~itos de sexo e de estado civil; ten
do parecer, da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no 
mérito, pela aprovação. Parecer do 
Substitutivo oferecido em plenário: da 
Comissão de Constituição e Justiça, 
p"!la constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no ·mérito, pela 
aprovação. 

(Projeto de Lei n.o 5.328-A, de 1985, 
emendado em plenário, a que se refere 
o parecer.) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Constitui contravenção penal, 
punida nos termos desta lei, a recusa, por 
parte de estabelecimento comercial de qual
quer natureza, de hospedar, servir, aten
der ou receber comprador ou cliente, por 
preconceito de sexo ou de estado civil. 

Parágrafo único. Será considerado agen
te da contravenção o diretor, gerente ou 
responsável pelo est9Jbelecimento. 

Art. 2.° Recusar alguém hospedagem em 
hotel, pensão, estalagem ou estabelecimen
to da mesma finalidade, por preconceito de 
sexo ou de estado civil: 

A pena - 'Prisão simples, de 3 (três) me-
1IIIIIIIIfes a 1 (um) ano e multa de 3 (três) a 

10 (dez) salártos-referência. 

Art. 3.° Recusar alguém a atender clien
te em restaurante, bar ou local semelhante, 
por preconceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) 
di9JS a 3 (três) 'meses e multa de 1 (um) 
a 3 (três) salários-referência. 

Art. 4.° Recusar alguém a entrada em 
estabelecimento público de diversões ou es
portes, por preconceito de s.exo ou de esta
do civil: 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) 
dias a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a 
3 (três) salários-referência. 

Art. 5.° Obstar o acesso de alguém a 
qualquer cargo do serviço público por pre
con ceito de sexo ou de estado civil: 

Pena - perda do cargo, depois de apura
daa responsabilidade em inquérito regular, 
para o 1uncionário dirigente da repartição 
incumbida da inscrição no concurso de ha
dlitacão dos candidatos. 

Art. 6.° Negar emprego ou trabalho a al
guém em autarquia, sociedade de economia 
mista, empresa concessionária de serviço 
público ou empresa privada, por preconceito 
da sexo ou de estado civil: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses 
a I . (um) ano, e multa de 1 (um) a 3 (três) 
salários-referência, no caso de empresa pri
vada; perda do cargo para o responsável 
pela r ecusa, no caso de autarquia, socieda
de de economia mista e empresa conCeB
sionárta de serviço público. 

Art. 7.° Nos casos de reincidência, ha'Vi
dos em estabelecimentos particulares, ~_ 
derá o juiz determinar a pena adicional de 
suspensão do funcion{llmento, por prazo não 
superiocl" a 3 (três) meses. 

Art. 8.° Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Ar.t. 9.° Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Senado Federal, 17 de abril de 1985. -
José Fragelli, Presidente. 
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SINOPSE 

OJETO DE LEI N.o 9, DE 1983 
SENADO FEDERAL 

Inclui, entre as contravençõ~ penais, 
a prática de atos resultantes de precon
ceitos de sexo e de estado civil. 

Apresentado pelo Sr. Senador Nelson 
Carneiro. 

Lido no expediente da sessão de 8-3-83, e 
publicado no DCN (Seção li) de 9-3-83. 

DIstribuído à COmissão de Constituição e 
Justiça. 

Em 15-5-84, foram lidos os seguintes pa
receres: 

N.o 198, da Comissão de COnstituição e 
Justiça, relatado pelo Sr. Senador Martins 
Filho, pela constitucionalidade e juridici
dade. 

Em 16-5-84, aguardando inclusão na Or
dem d.o Dia. 

Em 4-12-84, incluído na Ordem do Dia 
discussão em primeiro turno; é aprovado, 
em primeiro turno; guardllJndo inclusão na 
Ol'dem do Dia. 

Em 4-3-85, é incluído na Ordem do Dia, 
discussão em segund.o turno. 

Em 5-3-85, é apr.ovado em segundo tur
no, à OR. 

Em 11-4-85, é aprovad.o pa:recer d.o rela
tor au:>resentando a redação final do proje
to à SOM. 

Em 12-4-85, é lido o PaTecer n.o 44/85, 
da Comissão de Redação, relatado pelo Sr. 
Sena:dor Claudi.onor Roriz, apresentando a 
redação final do projeto. 

Em 12-4-85, aguardando inclusã.o na Or
dem do Dia. 

Em 15-4-85, é incluído na Ordem do Dia, 
discussão em turno únioo. Redação final. 

Em 16-4-85, é aprovad.o a redação final. 

A Càmara dos Deputados com Ofício 
n.O SN/I-M, de 17-4-85. 

PARECER DA COMISSAO DE 
CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA 

I - Relatório 
Vem ao turno c.onstituci.onal de revisão 

na feitura das leis, previSto pelo art. 58 
da Lei Maior, leste projeto que, na Câ
mara Alta, foi apresentado pelo nobre Se
nad.or Nelson Carneiro. 

A proposição tipifica seis oondutas pe
nalmen ~e relevantes, que constituem c.on
travenção penal, e que se relacionam com 
a recusa, por parte de estabelecimento co
mercial de qualquer natureza, de h.ospe
dar, servir, atender ou receber comprador 
ou cliente, [pOr prec.onceito de sexo ou de 
estad.o civil. 

É .o relatório. 

11 - Voto do RelatOr 

Examinados os dispositiv.os da proposição 
à luz das diretrizes oonstitucionais, nada 
exis~e que po.ssa impedir a normal trami
taçã.o legislativa da matéria, eis que foram 
obedecidos os mandamentos básicos quanto: 

- à c.ompetência da Uniã.o prura legislar 
sobre di:.:lto penal (-art. 8.°, item XVII, alí
nea a); 

- à atribuição do COngresso Nacional 
para, com a sançã.o presidencial, dispor s.o
br.:; todas as matérias de c.ompetência da 
União (art. 43); 

ao pr.ocesso legislativ.o adequae· 
(art. 46', item Ill); e 

_ à legitimidade da iniciativa (art. 56), 
que nã.o sofre qualquer restrição de exclu
sividade. 

O projeto é pois constitucional e jurídi
co, estando lavrado em boa técnica legisla
tiva. 

Quanto ao mérito, juig.o o pr.ojeto c.onve
niente e oportuno. Alguns maus empresá
rios, alheios ao sentimento geral de todos 
nós. brasileiros e es'trangeiros aqui residen
tes, ainda teimam em atitudes discriminató
rias e racistas. É importante que se punam 
essas a ti tudes. 

Face a.o exposto, manifesto-me pela cons
titucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legisla:iva e, no mérito, pela aprovação do 
Projet.o de Lei n.o 5.328/85. 

Sala da Comissão, 22 de maio de 1985. 
_ Sérgio Murilo, Relat.or. 

111 - Parecer na Comissão 

A Comissão de C.onstituição e Justiça, eA 
reunião ordinária de sua Turma "A", rea~ 
zada hoj e, opinou, unanimemente, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, n.o mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei n.o 5.328/85, nos termos do 
parecer do Relator. 

Estiveram presentes os Senhores Depu
:ados: Aluízio Campos, Presidente; Brabo 
de Carvalho, Gomes da Silva, José Tavares, 
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Raimundo Leite, Gerson Peres, Osvaldo Me
lo, Guido Moesch, Hamilton Xavier, Jorge 
Arbage, Gonzaga Vasconcelos, José Burnett, 
Mário Assad, Nilson Gibson e Sérgio Mu
rilo. 

Sala da ComLssão, 22 de lligosto de 1985. 
- Aluízio Campos, Presidente - Sérgio Mu
riJo, Relator. 

SUBSTITUTIVO OFERECIDO 
EM PLENARIO 

Inclui entre as contravenções penais, 
a prática de atos resultantes de pre
conceitos de raça, de cor, de sexo ou de 
estado civil, dando nova redação à Lei 
n. o 1. 390, de 3 de julho de 1951 (Lei 
Afonso Arinos). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Constitui contravenção, punida 
nos termos desta lei, a prática de atos re
sul,tantes de preconceito de raça, de cor, 
de sexo ou de estado civil . 

Parágrafo único. Será considerado agen
A da contravenção o diretor, gerente ou 
~pregado do estabelecimento. 

Art. 2.° Recusar hospedagem em hotel, 
pensão, estalagem ou estabelecimento da 
mesma finalidade, por preconceito de ra
ç,a, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de três meses a 
um ano e multa de três a dez vezes o 
maior valor de referência (MVR) . 

Art. 3.0 Recusar a venda de mercadoria 
em lOjas de qualquer gênero, ou atender 
clientes em restaurantes, 'bares, confeita
rias ou locais semelhantes, abertos ao pú
blico, por p.reconceito de raça, de cor, de 
sexo ou de estado civil. 

Pena "- prLsão simples, de quinze dias a 
três meses e multa de uma a 'três vezes o 
maior valor de referência (MVR). 

Art. 4.0 Recusar a entrada em estabele
cimento público, de diversões ou esporte, 
por preconceito de raça, de cor, de sexo ou 
estado civil. 

- prisão simples de quinze dias a 
meses e multa de uma a três vezes o 

maior valor de referência (MVR) . 

Art. 5.0 Recusar a entrada em qualquer 
tipo de estabelecimento comerc;al ou de 
prestayão de serviço, por preconceito de 

. raça, de cor, de sexo ou estado civil. 

Pena - prLsão simples de quinze dias a 
três meses e multa de uma a três vezes o 
maior valor de referência (MVR). 

o ", 
o ">-~ _ v _ _ <;~ 

Art. 6.0 Recusar a inscriçao o em 
estabelecimento de ensino de qualquer cur
so ou grau, por preconceito de raça ou de 
cor. 

Pena - prisão simples de três meses a 
um imo e multa de uma a três vezes o 
maior valor de referência (.MVR). 

Parágrafo único. Se se tratar de esta
belecimento oficial de ensino, a pena será 
a perda do carg-o para o agente, desde que 
apurada em inquérito r~gular. 

Art. 7.0 Obstar o acesso de alguém a 
qualquer cargo público gvil ou militar, por 
preconceito de raça, de cor, de sexo ou de 
estado civil. 

Pena - perda do cargo, depois de apura
da a re ponsabilidade em .inquérito l'egu
lar. para o funcionário dirigente da repar
tição de que dependa a inscrição no con
curso de habilitação dos candidatos. 

Art. 8.0 Negar emprego ou trabalho a al
guém em autarquia, sociedade de economia 
mista, empresa concessionária de serviço 
público ou empresa privada, por preconcei
to de raça, de cor, de sexo ou de estado 
civil. 

Pena - prisão simples de três meses a 
um ano e multa de uma a três vezes o 
maior valor de referência (MVR) no caso 
-l e empresa privada; perda do cargo para o 
responsável pela recusa, no caso de autar
quia, sociedade de economia mista e em,pre
sa concessionária de serviço público. 

Art. 9.° Nos casos de reincidência havi
dos . em .e~tabelecimen tos particulares, po
dera o JUlZ determinar a pena adicional 
d~ .suspen~ão do funcionamento, por prazo 
nao supenor a três meses. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as dispoSições em 
contrário. 

Justificação 
O Substitutivo supracitado reformula a 

Lei n.o 1.980/51 (Lei Afonso Arinos) , que 
tra~a_de assunto análogo, ampliando a pro
POSIÇao em causa, inclusive quanto ao 
agente da contravenção, que passa a in
cluir também o empregado do estabeleci
mento. 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1985. 
- VaI mor Giavarina. 

PARECER DA COMISSãO DE 
CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA 

I - Relatório 
Em plenário, o nobre Deputado Valmor 

Giavarina ofereceu Substitutivo ao IProjeto 
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de . . 5.328-A, de 1985, oriundo do Se
nado, dizendo na justificativa: 

"O Substitutivo supracitado reformu
la a Lei n.O 1.980/51 (Lei Afonso Ari
nos) , que trata de assunto análogo, am
pliando a proposição em causa, inclusi
ve quanto ao agente da contravenção, 
que passa a incluir também o emprega
do do estabelecimento." 

, 
11 - Voto do Relator 

Nada a opor quanto às preliminares de 
admissibllidade ,eis que a propQ5içãD de 
plenário atende aos requisitos 'COnstitucio
nais quanto à legitimidade da iniciativa 
(art. 56), às atribuições do Congresso Na
cional (art. 43, caput) e à competência le
gislativa da União (art. 8.°, xvn, "b"). 

Relativamente ao mérito, entendo extre
mamente válidas as modificações constan
tes Itanto do projeto quanto do Substitutivo. 
Este reformula a Lei Afonso Arinos nela 
incluindo os novQS tipos penais previs
tos pelo projeto em exame. 

Pelo acima exposto, voto pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação do Substitutivo 
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do oferecido em plenário ao Projeto de Lei 
n.o 5. 328-A/85. 

Sala da Oomissão, 31 de outubro de 1985. 
- Gorgônio Neto, Relator . 

DI - Parecer da Comissão 
A COmissão de Constituição e Jusltiça, em 

reunião ordinária de sua Turma "A" rea
lizada hoje, opinou unanimemente pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, ,pela aprovação do 
Substitutivo oferecido em plenário aD Pro
jeto de Lei n.o 5. 328-A/85, nos termos do 
parecer do relator. 

Estiveram presentes os Senhor.es Depu
tados: 

Gerson Peres, Presidente, nos termos do 
art. 76, in fine, do Regimento Interno; Ade
mir Andrade, Egídio Fe·rreira Lima, João 
Gilberto, Raimundo Leite, Theodoro Men
eles, Valnior Giavarina, Gorgônio Neto, Gui
do Moesch, OSvaldo Melo, Jairo Magalhães, 
Antônio Dias, Nilson Gibson, Matheus Sch
midt e José GenoinD. 

Sala da COmissão, 31 de outubro de 19_ 
- Gerson Peres, Presidente em exerci. 
(art. 76, in fine, do R.!.) - Gorgônio Neto, 
Relator . 

Centro Gráfico do Senado Federal - Brasília - DF 



• • 

-
/. / \) ( 
/. ..J -2> 

CÂMARA DOS DEPUTADOS c:::::: 
(j~M I SS~O I!)[ Rmh\ÇAO 

PROJETO DE LEI nº 5.328-B, de 1985 
REDAÇÃO FINAL DO SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL nº 5.328-c, de 1985 
(nº 9, de 1983, na Casa de origem) 

-SUBSTITUTIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS AO PRO-
JETO DE LEI DO SENADO FEDERAL nº 5.328-C, de 
1985 (nº 9, de 1983, na Casa de origem) que - , 
"inclui, entre as contravençoes penais,a pra-
tica de atos resultantes de preconceitos de 
sexo e de estado civi I". 

DÊ-SE AO PROJETO A SEGUINTE REDAÇÃO: 

, 

- , 
Inclui, entre as contravençoes penais,a prati 
ca de atos resultantes de preconceito de ra 
ça, de cor, de sexo ou de estado civi I, dando 
nova redaç~o ~ Lei nº 1.390, de 3 de julho de 
1951 - Lei Afonso Arinos. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º - Constitui contravençao, punida nos termos desta 

lei, a pratica de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou 

de estado civi I. 
-Art. 2º - Sera considerado agente de contravençao o dire 

, 

tor, gerente ou empregado do estabeleciment.o que incidir na pratica referida 

noart. 1 º de s t a lei. 

Art. 3º - Recusar hospedagem em hotel,pensao, estalagem 

ou estabelecimento de mesma final idade, por preconceito de raça, de cor,de sexo 

ou de estado civi I. 

Pena - prlsao simples, de 3 (tr~s) meses a 1 (um) ano, 

e multa de 3 (tr~s) a 10 (dez) vezes o maior valor de refer~ncia (MVR). 

Art. 4º - Recusar a venda de mercadoria em lojas de qual 

quer genero ou o atendimento de cl i entes em restaurantes, bares, confeitarias 

locais semelhantes, abertos ao publ ico, por preconceito de raça,de cor, de 

'-+-~~o ou de estado c i v i I . 

fij . 
GE 20.01.0050.5 L !'v,'<J/ \ 
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Pena - prlsao simples, de 15(quinze) dias a 3 

meses, e multa de 1 (uma) a 3 (tr;s) vezes o maior valor de 

-referencia. 

Art. 5º - Recusar a entrada de alguem em estabe 

-lecimento publ ico, de diversoes ou de esporte, por preconceito de 

raça , de cor, de sexo ou de estado c i v i I . 

Pena - prisao simples, de 15 (quinze) dias a 3 

(tr;s) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (tr;s) vezes o maior valor de 

refer;ncia (MVR). 

Art. 6º - Recusar a entrada de alguem em qual 

quer tipo de estabelecimento comercial ou de prestaç~o d serViço, 

por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civi I. 

-Pena - prisao simples, de 15 (quinze) dias a 3 

(tr;s) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (tr;s) vezes o maior valor de 

refer;ncia (MVR). 

Art. 7º - Recusar a inscriçao de aluno em esta 

bel cimento de ensino de qualquer curso ou grau, por 

de raça, de cor, de sexo ou de estado c i v i I . 

preconceito 

Pena - prisao simples, de 3 (tr;s) meses a 1 

(um) ano, e multa de 1 (uma) a 3 (tr;s) vezes o maior valor de re 

-ferencia (MVR). 

-Paragrafo unlco - Se se tratar de estabelecimen-

to oficial de enSino, a pena sera a perda do cargo para o agente, 

-desde que apurada em inquerito regular. 

Art. 8º- -Obstar o acesso de alguem a qualquer 

cargo publico civi I ou ml itar, por preconceito de raça, de 

de sexo ou de estado civi 

cor, 

Pena - perda do cargo, depois de apurada ares 

-ponsab i I i da de em i nquer i to regu I ar, para o funcionario dirigente 

da repartiçao de que dependa a inscriçao no concurso de habi I ita 

-çao dos candidatos. 

~R2 .Ol.0050.5.'MAIO/~ ~ r 
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Art. 9º - Negar emprego ou trabalho a alguem em 
. . 

autarquia, sociedade de eco nomia mista, e mpr esa concess lon ar la 
, 

de ser v I ço pub I i co ou e mpr esa pr i vada, por preconce i to de raça, 

de cor, de sexo ou de estado c i v i I . 

Pena - prisao simples, de 3 (tr~s) meses a 1 

(um) ano, e multa de 1 (uma) a 3 (tr~s) vezes o maior valor de re 

ferencia (MVR), no caso de e mpr esa privada; perda do cargo para 
, 

o responsav e l pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de eco 
, , 

nomia mi sta e e mpr esa concessionaria de serviço publ i co. 

-Art. 10 - Nos casos de reincidencia havido s em 

estabelecimentos parti cu lar es , podera o juiz d ete rminar a pena 

adicional de suspensao do funcionamento, por prazo nao super ior 

a 3 (tr~s) meses . 

sua pub I I caça0. 

, 

çoes e m co ntrario. 

GE R 20.01.0050.5 - (MAIO/85) 

Art. 11 - Esta l e i e ntra em vigor na data de 

Art. 12 - Revogam-s e as disposiçoes as disposi 

COMISSAO DE REDAÇÃO, 27 d e nov e mbro de 19 85 . 

ella~ 
V'"
ator 



Brasília,tl.? de novembro de 1985. 

N91:3f" 
Encaminha Projeto de Lei 
n9 5.328-C, de 1985. 

Senhor Secretário, 

Tenho a honra de enviar a Vossa Exce
lência, a fim de que se digne submetê-la ã consideração do 
Senado Federal, a emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei n9 5.328-C, de 1985, oriundo dessa Casa do Congresso 
Nacional, que "inclui, entre as contravenções penais, a prá
tica de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de 
sexo ou de estado civil, dando nova redação ã Lei n9 1.390, 
de 3 de julho de 1951 - Lei Afonso Arinos". 

Aproveito a oportunidade para renovar 
a Vossa Excelência os protestos da minha alta estima e maIS 
distinta consideração . 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador ENtAS FARIA 

/ / 

// J __ / .( .C __ o ./ 

/ ./-. . / 
. HAROLDO SANFORD 
Primeiro Secretário 

DD. Prjmeiro Secretário do Senado Federal 
N E S T A. 

riss / . 
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL N9 
5.328-C, de 1985 (n9 9, de 1983, na Ca
sa de origem), que "inclui, entre as 
contravenções penais, à prãtica de atos 
resultantes de preconceitos de sexo e 
de estado civil". 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

Inclui, entre as contravenções penals,a 
prãtica de atos resultantes de precon
ceito de raça, de cor, de sexo ou de es 
tado civil, dando nova redação ã LeT 
n9 1.390, de 3 de julho de 1951 - Lei 
Afonso Arinos. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

_ Art. 19 - Constitui contravenção, punida nos termos 
desta lei, a pratica de atos resultantes de preconceito de raça, de 
cor, de sexo ou de estado civil. 

Art. 29 - Serã considerado agente de contravenção o 
diretor, gerente ou empregado do estabelecimento que incidir na prãti 
ca referida no art. 19 desta lei. 

DAS CONTRAVENCOES 

Art. 39 - Recusar hospedagem em hotel, pensão, esta 
lagem ou estabelecimento de mesma finalidade, por preconceito de ra
ça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 3 (três ) me ses a 1 ' .Jm ) , 
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ano, e multa de 3 (tres) a 10 (dez) vezes o malor valor de referen
c i a (MVR). 

Art. 49 - Recusar a venda de mercaDoria em lojas 
de qualquer genero ou o atendimento de cl ientes em restaurantes, ba
res, confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao publico, por pre
conceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena -
(tres} meses, e multa de 
referencia (MVR) . 

prisão simples, de 15 (quinze) dias a 
1 (uma) a 3 (tres) vezes o malor valor 

3 
de 

Art. 59 - Recusar a entrada de alguem em estabele
cimento publico, de diversões ou de esporte, por preconceito de ra
ça. de cor, de sexo ou de estado civil. - . 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 
(tres} meses, e multa de 1 (uma) a 3 (tres) vezes o malor valor de 
referencia (MVR). 

Art. 69 - Recusar a entrada de alguem em qualquer 
tipo de estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, por 
preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 
(tres} meses, e multa de 1 (uma) a 3 (tres) vezes o malor valor 
referencia (MVR). 

3 
de 

Art. 79 - Recusar a inscrição de aluno em estabele
cimento de ensino de qualquer curso ou grau, por preconceito de ra
ça, de cor, de sexo ou de estado civil . 

Pena - prisão simples, de 3 (tres) meses 
ano, e multa de 1 (uma) a 3 (tl~es) vezes o maior valor de 
cia (tWR). 

a 1 (um) 
referen-

. Parágrafo unico - Se se tratar de estabelecimento 
oficial de erlsino, a pena serã a perda do cargo para o agente, desde 
que apurada em inquerito regular . 

Art. 89 - Obstar o acesso de alguem a qualquer car
go publico civil ou militar, por preconceito de raça, de cor, de se
xo ou de estado civil. 
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~ Pena - perda do cargo, depois de apurada a responsa 
bilidade em inquerito regular, para o funcionãrio dirigente da repar~ 
tição de que dependa a inscrição no concurso de habilitação dos candi 
datos. 

Art . 99 - Negar emprego ou trabalho a alguem em au
tarquia, sociedade de economia mista, empresa concessionãria de servi 
ço publico ou empresa privada, por preconceito de raça, de cor, de se 
xo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referência 
(MVR), no caso de empresa privada, perda do cargo para o responsãvel 
pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de economia mista e em
presa concessionária de serviço publico. 

belecimentos 
de suspensão 
ses . 

blicação . 

Art. 10 - Nos casos de 
particulares, pode rã o juiz 
do funcionamento, por prazo 

reincidência 
determinar a - . nao supen or 

havidos em esta 
pena adicionaT 
a 3 (três) me-

Al~t. 11 - Esta lei entra em vlgor na data de sua p~ 

Art . 12 - Revogam-se as disposições em contrãrio. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em .1 J de novembro de 1985 . 

\, \ // 
'- ' Iv "," 

'v \ 

\ 

---



'CAt0A~A DOS DEPUTADOS PROJETO DE LEI N." _ 28 " de 19 85 
" ~ • SE'ç.l.o OE SINOPSE 

EMENTA 
Inclui, entre as contravenções penais, a prática de atos resultantes de 

~reconceitos de sexo e de estado civil. 

ANOAMENTO 

25.04.85 
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MESA 

Despacho: Â Comissão de Constituição e Justiça. 

PLENÂRIO 

g lido e vai a imprimir. 
DCN 26.04.85, pág. 3474, colo 02. 

COMISSÃO DE CONTITUIÇAO E JUSTIÇA 

Distribuído ao relator, Dep. S~RGIO MURILO. 
DCN 18.05.85, 

COMISSÃO DE CONSTITUrçÃO E JUSTIÇA 

-pago 4650, col. 01. 

Aprovado unanimemente parecer do relator, Dep. SERGIO MURILO, pela constitllcio

nalidade, juridicidade, t~cnica legislativa e, no m5rito, pela aprovaçao. 
DCN 28.09.85, pago 10949, colo 02 

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA 

E lido e val a imprimir, tendo parecer, da Comiss5o de Constituiç5o e Jllstiça, 

pela constitucionnljdade, juridicidade, técnica 1egis1ativa e, no mérito, pela! 

aprovnçao. 

CPL. 5 . 328-A/85) 

-f) C N (J ~ \ O 9 \ 8 5 I P ,I g . 9 1 4 1 I C O J. O I 

·VIDE VJ;HSO ... 

o 

AUTOR 

SENADO FEDElmtJ 

(PIS. 09/83 -Set1.~ CJ:t!M:tltJ) 

Sancionado ou promulgado 

I---------------------------------~ 
Publicado no Diário Onelal de 

Vetado 

Razões do veto-publicadas no 

NOVA E~lENTA: Inclui,entre as 
contravenções penais, a prá
tica de atos resultantes de 
preconceitos de raça, de cor, 
de sexo ou de estado civil, 
dando nova redação à Lei n9 
1.390, de 3 de julll0 de 1951-
Lei Afonso Arinos. 

" 
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ANOAMENTO 

I. 
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17.09.85 

26.09.85 

11.10.85 

31.10.85 

13.11.85 

~---

-. 

" 

PLENÁRIO 
O Sr. Presidente anuncia a D-isGti-ssão--Onica: .. 
Aprovado- reqüerimento do .Dep. Valmor Giavarina, líder do PMDB; so1icitando o adiamento da discussão por 

05 sessoes. 
Em consequência o projeto sai da Ordem do Dia. 

DCN 18.09.85, pago 10 249 , colo 01. 

PLENÁRIO 

O Sr. Presidente anuncia a Discussão Onica. 
Encerrada a Discussão. 

Apresentação de Substitutivo pelo dep Vallnor Giavarina. 

VOLTA "A CCJ. 

DCN 27.09.85, pago 10898, colo 01. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (Substitutivo de Plenário) 

Distribuido ao relator, Dep. GORGONIO NETO. 

DCN 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E -JUSTIÇA (Substitutivo de Plenário) 

Aprovado unanimemente parecer do relator, Dep. GORGONIO NETO, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
l~gislativa e, no mSrito, pela aprovaçao. 

DCN 

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA ' 

~ lido e vai a imprimir, tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridi

cidade, técnica legislativa e, no mérito , pela aprovação. PARECER AO SUBSTITUTIVO DE PLENÁRIO: da Comissão de Cons 

tituiç ão e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaçao. 

(PL. 5. 328 -B/85 ) 
-DCN 14.11. 85, pago 13721, col. 03 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

CE L • Soçlo d. Slnóp •• 

ANDAMENTO 

25.11.85 

27.11.85 

27.11.85 

COI 20.48.0020.0· (NOV/04) 

PROJETO NQ 5.328/85 

PLENARIO 
O ?r.Presidente anuncia a Votação em Discussão rnica. · 
Em votação o Substitutivo de Plenário: APROVADO. 
Prejudicado o projeto. 
Vai ã Redação Final. 

DCN 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Continuação fls. 02 

Aprovada unanimemente a Redação Final oferecida pelo relat?r, dep Marcelo Linhares. 

PLENARIO 
Aprovada a Redação Final. 

Vai ao Senado Federal. 
(PL. 5328-C/85) 

DCN 

DCN 
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PRIMEIRA SECRETARIA 

~ I , -, • I· AOO~ 
Em U )12/85. Ao Senhor Secretário-Ge~a,l. 

da Mesa. 

Deputado 
Primei Secretário 

í' '"1175/,:..:J 
", ... 

" l !... '-

Em .A A de dezembro de 1985 

para 

Senhor Primeiro Secretário, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce l ência, 

que se digne levar ao conhecimento da Câmara dos 

Deputados, que o Senado Federal aprovou o Substitutivo ofereci

do por essa Casa do Congresso Nacional ao Projeto de Lei do Se

nado (n9s 5.328-B, de 1985, na Câmara dos Deputados, e 09, de 

1983, no Senado), que "inclui, entre as contravenções penais, a 

prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de 

sexo ou de estado civil, dando nova redação à Lei n9 1.390, de 

3 de julho de 1951 - Lei Afonso Ar inos". 

2 . Outrossim, comunico a Vossa Excelência que a 

referida proposição foi,nesta data, enviada à sanção. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência os protestos de minha elevada estima e ais distinta 

consideração. 

MARCONDES GAD 

v Primeiro Secretário, em 
... , 

~f:=rClClO 

A Sua Excelência o Senhor Deputado HAROLDO SANFORD 

DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 

IM/. 
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Em 5" de dezembro de 1985 

PRIMEIRA SECRETARIA 

Em ~/12/85. Ao Senhor Secretário-Geral da Mesa. 

~~ 
Deputado HAROLDO ANFORD 

Primeiro Se etário 

Senhor primeiro ecretário, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 

para que se digne levar ao conhecimento da Câmara dos Deputados, 

que o Senado Federal aprovou o Substitutivo oferecido por essa Ca

sa do Congresso Nacional ao Projeto de Lei do Senado (n9 09, de 

1983, e n9 5.328-B, de 1985, na Câmara dos Deputados), que "in

clui, entre as contravenções penais, a prática de atos resultantes 

de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, dando 

nova redação 
, 
a Lei n9 1.390, de 3 de julho de 1951 - Lei Afonso 

Arinos" . 

2 • Outrossim, comunico a Vossa Excelência que a 

referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência os protestos de minha elevada estima 

consideração. 
• 

EN~AS FARIA 

Primeiro Secretário 

A Sua Excelência o Senhor Deputado HAROLDO SANFORD 

DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 

JFj. 

distinta 
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Em J14 de março de 1986 

Senhor Primeiro Secretário, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelªncia, 

para os devidos fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei do 

Senado n9 09, de 1983 (n9 5.328 - C, de 1985, na Câmara dos 

Deputados), aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo 

Senhor Presidente da República, que "inclui, entre as contra

venções penais, a prática de atos resultantes de preconceito 

de raça, de cor, ~e sexo ou de estado civil, dando nova reda-
- -çao a Lei n9 1.390, de 3 de julho de 1951 - Lei Afonso Ari-

nos" . 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelªncia os protestos de minha elevada estima e mais distin

ta consideração. 

~'G>é: 
ADOR ENÉAS FARIA 

primeiro Secretário 

PRINffiIRA SECRETARIA 
Em I} /03/86. Ao Sr. Secretário-Geral da Mesa. 

~~/ 
Deputado HAROLDO FORD 

Primeiro Secr tário 

A Sua Excelência o Senhor Deputado HAROLDO SANFORD 

DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados 

IM/. 
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Inclui, entre as contravenções pe
nais, a prática de ato~ resultantes 
de preconceito de raça, de cor, de 
sexo ou de estado civil, dando nova 
redaçã~ à Lei n9 1.390, de 3 de julho 

// iA' /h.' í«4 _ de 1951 - Lei Afonso Arinos. 

C __ --
o CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 19 - Constitui contravenção, punida nos termos 

desta Lei, a prática de atos resultantes de preconceito de raça, 

de cor, de sexo ou de estado civil. 

Art. 29 - Será considerado agente de contravenção o 

diretor, gerente ou empregado do estabelecimento que incidir na 

prática referida no art. 19 desta Lei. 

DAS CONTRAVENÇOES 

Art. 39 - Recusar hospedagem em hotel, pensa0, es-
" 

r talagem ou estabelecimento de mesma finalidade, por preconceito 

de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) 

ano, e multa de 3 (três) a 10 (dez) vezes o maior valor de refe

rência (MVR). 

Art. 49 - Recusar a venda de mercadoria em lojas de 
-qualquer genero ou o atendimento de clientes em restaurantes, ba-

res, confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao público, por 

preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 

(três) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor 

de referência (MVR). 



2. 

Art. 59 - Recusar a entrada de alguém em estabele

cimento pUblico, de diversões ou de esporte,por preconceito de 

raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 15 

(três) meses, e multa de l( urna) a 3 (três) 

de referência (MVR). 

(quinze) dias a 3 

vezes o maior valor 

Art. 69 Recusar a entrada de alguém em qualquer 

tipo de estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, por 

preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 

(três) meses, e multa de l( urna) a 3 (três) vezes o maior valor 

de referênc ia (r.1VR). 

Art. 79 - Recusar a inscrição de aluno em estabele

cimento de ensino de qualquer curso ou grau, por preconceito de 

raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a l(urn) 

ano, e multa de l(uma) a 3 (três) vezes o maior valor de referên

cia (MVR). 

~f' . 1 o lCla 

Parágrafo único - Se se tratar de estabelecimento 

de ensino, a pena será a perda do cargo para o agente, 

/ desde que apurada em inquérito regular. 

Art. 89 - Obstar o acesso de alguém a qualquer car

go público civil ou militar, por preconceito de raça, de cor, de 

sexo ou de estado civil. 

Pena - perda do cargo, depois de apurada a respon

sabilidade em inquérito regular, para o funcionário dirigente da 

repartição de que dependa a inscrição no concurso de habilitação 

dos candidatos. 

Art. 99 - Negar em~rego ou trabalho a alguém em au

tarquia, sociedade de economia mista, empresa concessionária de 

serviço público ou empresa privada, por preconceito de raça, de 

cor, de sexo ou de estado civil. 
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3. 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) 

ano, e multa de 1 (urna) a 3 (três) vezes o maior valor de refe

rência (MVR), no caso de empresa privada; perda do cargo para o 

responsável pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de 

economia mista e empresa concessionária de serviço público. 

Art. 10 - Nos casos de reincidência havidos em 

estabelecimentos particulares, poderá o juiz determinar a pena 

adicional de suspensão do funcionamento, por prazo não supe

rior a 3 (três) meses . 

publicação. 

IM/. 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

SENADO FEDERAL, EM {)S DE DEZEMBRO DE 1985 

Io~~--~ 
SE~DOR JOSÉ FRAGEL 

Presidente 

---



Aviso n9 910-SUPAR. 

Em 20 de dezembro de 1 985. 

ExcelentIssimo Senhor Primeiro Secretãrio: 

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria 

a Mensagem com a qual o ExcelentIssimo Senhor Presidente da 

República restitui dois autógrafos do texto que se converteu 

na Lei n9 7.437, de 20 de dezembro de 1985. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência protestos de elevada estima e consideração. 

//~~ 
JOS~ÚGO CASTELO BRANCO 

Ministro Chefe do Gabinete Civil 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador EN~AS FARIA 
DO. Primeiro Secretãrio do Senado Federal 
BRASILIA-DF. 



MENSAGEM N9 691 

EXCELENT!SSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência 

que acabo de sancionar o projeto de lei que "inclui, entre as 

contravenções penais, a prática de atos resultantes de pre 

conceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, dando 

nova redação à Lei n9 1.390, de 3 de julho de 1951 - Lei Afon 

so Arinos". Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, 

nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido 

na Lei n9 7.437, de 20 de dezembro de 1985. 

Brasl1ia, em 2 O de dezembro de 1 985. 

-..._--- --
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LEI N9 7.437, de 20 de dezembro de 1 985. 

Incl ui, entre as contravenções pe 
nais, a. prãtica de atos resultan 
tes de preconcei to de raça, de cor, 
de sexo ou de estado ci vi 1, dando 
nova redação ã Lei n9 1.390, de 3 
de julho de 1951 - Lei Afonso Ari 
nos. 

o P R E S IDE N T E .0 A R E P O B L I C A 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanClono a 

seguinte Lei: 

Art. 19 - Constitui contravenção, punida nos ter 

mos desta Lei, a prãtica de atos resultantes de preconceito 

de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Art. 29 - Serã considerado agente de contraven 
-çao o diretor, gerente ou empregado do estabelecimento que 

incidir na prãtica referida no art. 19 desta Lei. 

DAS CONTRAVENÇOES 

Art. 39 - Recusar hospedagem em hotel, pensão, 

estalagem ou estabelecimento de mesma finalidade, por preco~ 
ceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 

(um) ano, e multa de 3 (três) a 10 (dez) vezes o maior valor 
de referência (MVR). 
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Art. 49 - Recusar a venda de mercadoria em lo 
jas de qualquer gênero ou o atendimento de clientes em res 
taurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes, abertos 

a opu b 1 i c o, p o r p r e c o n c e i t o d e r a ç a, d e c OT, d e s e x o o u d e 
estado civil. 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 

(três) meses, e multa del (uma) a 3 (três) vezes omaior va 
lor de referênoia (MVR). 

Art. 59 - Recusar a entrada de alguem em esta 

belecimento publico, de diversões ou de esporte, por preco~ 
ceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

• 

Pena - prisão simples, qe 15 (quinze) dias a 3 
, 

(três) meses,e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes omaior va 
lor de referência (MVR). 

Art. 69 - Recusar a entrada de alguem em qual 
quer tipo de estabelecimento comercial ou de prestação de 

s e r v i ç o, p o r p r e c o n c e i to d e r a ç a, d e c o r, de s e x o o u de e s ta 
do civil. 

Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 
(três) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o malor va 
lor de referência (MVR). 

Art. 79 - Recusar a inscrição de aluno em esta 
belecimento de ensino de qualquer curso ou grau, por p r eco~ 

ceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o maior valor 
de referência (MVR). 

Parágrafo unico - Se se tratar deestabelecimen 
-to oficial de ensino, a pena sera a perda do cargo para o 
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agente, desde que apurada em inquérito regular. 
< 

Art. 89 - Obstar o acesso de alguém a qualquer 

cargo publico civil ou militar, por preconceito de raça, de 
cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - perda do cargo, depois de apurada a re~ 

ponsabilidade em inquérito regul ar, para o funcionãrio diri 

gente da repartição de que dependa a inscrição no concurso de 

habilitação doi candidatos. 

Art. 99 - Negar emprego ou trabalho a alguém em 

autarquia, sociedade de economia mista, empresa concessionã 
ria de serviço publico ou empresa privada, por preconceito 
de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 

(um) ano, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes o malor valor 
de referência (MVR), no caso de empresa privada;perda do ca..c 

go para o responsãvel pela recusa, no caso de autarquia, s~ 

ciedade de economia mista e empresa concessionãria de servi 
ço publico. 

Art. 10 - Nos casos de reincidência havidos em 

estabelecimentos particulares, poderã o juiz determinarape 
na adicional de suspensão 

perior a 3 (três) meses. 

-do funci onamento, por prazo nao su 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrã 

r1 o. 

Brasilia, em 20 de dezembro 

1649 da Independência e 979 da República. 

__ -::-----------~--_L_ 
< 

de 1 985; 

.. 
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